
Ծրագրի ընթացքում 

երեխաները գիտելիքներ 

ձեռք բերեցին առողջ 

ապրելակերպի մասին, 

սովորեցին թիմային 

աշխատանքի միջոցով 

խնդիրներ լուծել: Իսկ 

դպրոցների ֆիզկուլ-

տուրայի ուսուցիչները 

ձեռք բերեցին մարզչի 

հմտություններ  և տեխ-

նիկական նորամուծու-

թյուններ, որոնք այժմ 

կիրառում են համայնք-

ների դպրոցներում: 

Գեոթիմ ընկերության և 

Հայաստանի ֆուտբոլի 

ֆեդերացիայի/ՀՖՖ հա-

մատեղ “Սպորտի և խա-

ղաղության դպրոցներ” 

նախագիծը “մասսայա-

կան ֆուտբոլ” անվանա-

կարգում 53 երկրների 

ծրագրերի մեջ արժանա-

ցել է ՈՒԵՖԱ-ի 2012թ. 

HatTrick մրցանակին, որ-

պես լավագույն  ծրագիր:   

 

Ս.թ. ապրիլի 27-ին տեղի 

ունեցած ՀՖՖ-ի 11-րդ 

տարեկան ժողովի ժամա-

նակ պատվավոր այս  

մրցանակը ՀՖՖ-ին հանձ-

նեց Hattrick կոմիտեի 

անդամ,  Բե լառուսի 

ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 

փոխնագահ Սերգեյ Սա-

ֆարյանը:  

 

2012 թ.,140 երեխա Վա-

յոց Ձոր և Սյունիքի մար- 

զերի Սարավան, Գորայք 

և Գնդեվազ համայնք-

ներից մասնակցեցին 

նախագծին:  

 
Այս նախաձեռնության  

կարգախոսը, “Մեկ թիմ, 

մ ե կ  ն պ ա տ ա կ ” , 

արտահայտում էր Ծրա-

գրի էությունը. Գործ-

ընկերների՝ Գեոթիմի, 

ՀՖՖ-ի և համայնքների 

համատեղ ջանքերով 

նպաստել երեխաների 

զարգացմանը, ինտեր-

ակտիվ միջոցա-

ռումների, ամառա-

յին  ճամբարի , 

ֆ ո ւ տ բ ո լ ա յ ի ն 

մ ր ց ա շ ա ր ե ր ի , 

միջհամայնքային 

սպորտայ ին  և 
ի ն տ ե լ ե կ տ ո ւ ա լ 
մ ր ց ո ւ յ թ ն ե ր ի 
միջոցով:  
  

ՈՒԵՖԱ-ի մրցանակը Հայաստանին՝ 53 երկրների մեջ 

 

Այս համարում՝  

  

ՈՒԵՖԱ-ի մրցանակը  

Գեոթիմի Ծրագրին 

1 

2013թ. Սպորտային 

ծրագրի ընդլայնումը 

1 

Շահագրգիռ կողմերի 

ընդգրկման պլան 

2 

Կարևոր  

մանրամասներ  

2 

  

 

 

Կորպորատիվ պատասխա-
նատվությունը Գեոթիմի հա-
մար նախևառաջ հիմնական 

գործառույթների միջազգային 

բարձր չափանիշներին հետե-
վելն է, մասնավորապես՝ 
բնապահպանական և սոցիա-
լական պատշաճ կառավա-
րումը, ֆինանսական թա-
փանցիկությունը և հաշվետու 
լինելը: Որպես սոցիալական 

պ ա տ ա ս խ ա ն ա տ վ ո ւ թ յ ա ն 

մաս, մենք կարևորում ենք 
նաև համայնքների համար 

առավելագույն օգուտների 

ապահովումը, այդ թվում՝ 
սպորտային և մշակութային 

կ յ ա ն ք ի 

բ ա ր ե -
լավումը: 
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Գեոթիմը ընդլայնում է սպորտի զարգացման նախաձեռնությունները համայնքներում 

Սոցիալական ծրագ-

րերը Գեոթիմի Կոր-

պորատիվ սոցիալա-

կան պատասխանա- 

տվության մաս է և 

նպատակ ունի խրա-

խուսելու սպորտը և 

թիմային աշխատան-

քը Ամուլսարի ազդա-

կիր համայնքներում՝ 

ուղղված միջհամայն-

քային կապերի ամ-

րապնդմանը, հանդուր-

ժողականության  և 

միմյանց հետ առողջ 

մրցակցության կառուց- 
մանը: 
 

Գեոթիմն այս տարի 

ընդլայնել է “Սպորտի և 

խաղաղության դպրոց-

ներ” ծրագիրը՝ ներա-

ռելով 160 դպրո-

ցականներ Գորայքից, 

Սարավանից, Գնդեվա-

զից և Կեչուտից:  

 
Կկազմակերպվի ամա-
ռային ճամբար, Ծրագ-
րի անբաժանել մասը 

կլինեն համայնքների  
ֆիզիկական դաստիա-
րակության չորս ուսու-
ցիչները:    

 

 

  
Միացյալ ջանքեր, 

միացյալ 
նվաճումներ 



   Շահագրգիռ կողմերի ընդգրկման պլան  

Շահագրգիռ կողմերի էֆեկտիվ ներառումը նախևառաջ Ընկերության գործունեության 

պատշաճ իրագործումն է, որի արդյունքում շահագրգիռ կողմերի կարծիքը ժամանակի 

ընթացքում ավելի բարենպաստ կդառնա և նրանք կվստահեն իրագործվող աշխատանքներին: 

Շահագրգիռ կողմերը կա-

րող են իրենց հարցերը 

կամ առաջարկներն ուղղել 

Համայքների հետ կապերի 

պատասխանատու Արամ 

Պարունակյանին, որը գը-

րանցում է առաջադրված 

խնդիրները և հետևում 

պատասխանների տրա-

մադրմանը:  

Գեոթիմի ներկայացուցիչ-

ները 2006թ.-ից  կանոնա-

վոր հանդիպումներ են 

անցկացնում ազդակիր 

համայնքների և շահա-

գրգիռ կողմերի հետ, ներ-

կայացնում Ծրագիրը, 

պարզաբանում հարցերը, 

լսում առաջարկները՝ այդ 

բորոլը ներառեու Ծրագրի 

նախագծում:  

Նման հաղորդակցումը և 

ինֆորմացիայի տրամա-

դրումը կարևոր միջոց է՝ 

կառավարելու ռիսկերը և 

փարատելու շահագրգիռ 

կողմերի մտահոգություն-

ները: 
Շահագրգիռ կողմերի ընդ

-գրկման պլանը շուտով 

կներկայացվի հայերեն և 

անգլերեն լեզուներով, 

կտեղակայվի Գեոթիմի 

կայքէջում և հասանելի 

կլինի բոլորին:   

Կարևոր մանրամասներ 

Շահագրգիռ կողմերի ընդ-

գրկումը ապահովվում է  

մի շարք միջոցներով, ինչ-

պես օրինակ ամենամսյա  

հանդիպումներ ակտիվ 

խմբերի հետ, հանրային  

լսումներ, Գեոթիմի կայք-

էջ, համայնքային ամենա-

մսյա ամսաթերթեր և այլն:  

 

Կանոնավոր շփման և 

ինֆորմացիայի տրամա-

դրման նպատակով չորս 

համայնքներում ստեղծվել 

և գործում են  ակտիվ 

խմբեր, որոնք ներկայաց-

նում եմ  տարբեր ոլորտ-

ներ. կրթություն, տեղա-

կան ինքնակառավարման 

մարմիններ, առողջապա-

հություն և այլն:  

Շահագրգիռ կողմերի ընդգրկման պլանը 

մշակվել է Գեոթիմի և Ուարդել Արմսթրոնգ 

Ինթրնեշնլի կողմից. նրա նպատակն է ուղղոր-

դել շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակ-

ցությունը և շփումը Ծրագրի ողջ ընթացքում: 

Այս պլանը մշակվել է Միջազգային Ֆինան-

սական կորպորացիայի և Վերակառուցման և 

զարգացման եվրոպական բանկի պահանջի 

հիման վրա: Երկրաբանական հետախու-

զության և ուսումնասիրությունների ընթաց-

քում շահագրգիռ կողմերի ընդգրկման հիմնա-

կան նպատակն էր հաստատել երկկողմանի 

խորհրդակցություն Գեոթիմի և շահագրգիռ 

կողմերի միջև ազգային, ռեգիոնալ և տեղա-

կան մակարդակում, որպեսզի շահագրգիռ 

կողմերի տեսակետները և կարծիքները նե-

րառվեն Բնապահպանական և սոցիալական 

ազդեցության գնահատման և Ծրագրի նախա-

գծում:   Այն ներկայացնում է շահագրգիռ կող-

մերի ներառման պրոցեսը, թե ինչպես նրանց 

կտեղեկացվի Ծրագրի ազդեցության գնա-

հատման, տվյալների հավաքագրման, շինա-

րարության և Ծրագրի այլ փուլերում:  

 

Արդյունավետ հաղորդակցությունը շահա-

գրգիռ կողմերի հետ մեզ համար կարևոր է, 

քանի որ այն հնարավորություն կտա 

Գեոթիմին հաշվի առնել կողմերի փորձը, 

գիտելիքները և մտահոգությունները, ինչ-

պես նաև կառավարել Ծրագրից նրանց 

սպասելիքները, պարզելով առկա ռեսուրս-

ների չափերը կամ կողմերի պարտավո-

րությունները՝ թյուրըմբռնումներից խուսա-

փելու համար:  

Մայիս 2013, Էջ 2 

Էֆեկտիվ 

հաղորդակցություն 
 
Որպեսզի շահագրգիռ կող-
մերի ներառումը արդյու-
նավետ լինի, Ծրագրի մա-
սին ինֆորմացիան կտրա-
մադրվի շահագրգիռ կողմե-
րին և բավարար ժամանակ 
կտրվի՝ որպեսզի վերջին-
ներս ծանոթանան և քննեն 
տրամադրվող տեղեկությու-
նը: Այս խորհրդակցություն-
ները պետք է ներառեն պո-
տենցիալ ազդակիր հա-
մայնքների տարբեր հատ-
վածներ. կանայք, տղամար-
դիկ, խոցելի կամ անապա-
հով հատվածը, սեզոնային 
հովիվները, և այլն: 
 
 

Ովքե՞ն են շահագրգիռ 

կողմերը 
 Անհատներ, խմբեր և կազ-

մակերպություններ, որոնց 

շահերը կամ իրավունքները 

կարող են ազդեցության են-

թարկվել Ծրագրից, կամ 

որոնք կարող են ազդել  

Ծրագրի վայրի, շինարա-

րության և դաշտային աշ-

խատանքների որոշումների 

վերաբերյալ: Ուղղակի շա-

հագրգիռ կողմեր են նրանք, 

ովքեր ուղղակիորեն ազդե-

ցություն կկրեն Ծրագրից. 

դրական կամ բացասական: 

 

Ու՞մ դիմել հարցերի 

դեպքում   
Հանրապետության 37, 4-րդ 
հարկ, Երևան 0010, 

Հեռ. + 374 10 58 60 37 

Ֆաքս + 374 10 54 60 37 

info@geoteam.am 
Արամ Պարունակյան 
 


